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Årsberetning for året 2014 

Det 21. Norske Symposium i Kromatografi ble arrangert 12.-14. januar 2014 på Rica Park Hotel 
Sandefjord. Forberedelser til symposiet ble gjort på flere interne møter som arrangementskomiteen 
hadde høsten 2013. 

Symposiet hadde god deltakelse med 221 registrerte deltakere, de fleste fra Norge, men også enkelte 
representanter fra Belgia, Sverige, Finland, Danmark, England, Nederland, og Tyskland.  

Som vanlig ble en rekke fremstående utenlandske forskere invitert til å gi plenarforedrag, og denne 
gangen besto programmet av følgende plenarforedrag: 

 Challenges and trends in the commercial chromatography laboratory, Frank David, 
Research Institute for Chromatography, Belgia 

 Kromatografi + lakseforsker = sant, Nina Sylvia Liland, NIFES, Bergen 

 HILIC _ A versatile tool for routine applications?, Knut Irgum, University of Umeå, Sverige 

 Micro-chip chromatography – reality or science fiction?, Jörg Kutter, University of 
Copenhagen, Danmark 

 Ionization methods in LC-MS, Risto Kostiainen, University of Helsinki, Finland 

 Forget everything, except mass spectrometry, Michel Nielen, Wageningen University and 
Research Centre, Nederland 

Mandag og tirsdag (13/1 og 14/1) ble plenarforedragene etterfulgt av foredrag i følgende parallelle 
seksjoner: Kromatografi i Norge, UngForsk, Nytt fra leverandørene og Tipps & opplæring. I tillegg til 
disse seksjonene ble det arrangert posterseksjoner (plakater),  

Det ble holdt i alt 46 foredrag og 17 postere. Tradisjonelt ble det delt ut premier til de 3 beste 
posterne. Det ble arrangert en instrumentutstilling hvor 21 firmaer viste det nyeste innen 
kromatografi og massespektrometri.  

Søndag 12/1 ble det arrangert 6 kurs i grunnleggende kromatografi og prøveopparbeidelse med 

gjennomsnitt 10 deltakere på hvert kurs. Kursene ble startet i 2012 og har vist seg å være meget 

popoulære og derfor vil kommitteen fortsette med flere i 2016. 

Det sosiale programmet fulgte tradisjonen, blant annet med festmiddag og trekking av gratis reise og 
opphold for én person i forbindelse med kongressen ”Pittcon 2014”. 

 

 


